
 انشحًٍ انشحٍى تسى هللا

 َجِموّعا انِفُروا َأِو ُثَباٍت َفانِفُروْا ِحِذَرُكِم ُخُذوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا  
 

نّ آانحًذ هلل ٔانصالج ٔانسالو عهى سٍذَا سسٕل هللا ٔعهى 

 ٔصحثّ ٔيٍ ٔاالِ

 

 

ٓب انضببط في جيطُب انعشالي انسببك ٔيُٓى ، أيأبُبء انًٕصم انحذببء  يب،  األبي  ضعبُب انعشالي  أبُبءيب 

 في صفٕف جيص ٔضشطت حكٕيت االحخالل اٌ ٔضببط انجيص انسببك انزيٍ اَخشطٕٔانطيبس
 

 انطشيمت انُمطبُذيتٕ يب ضيٕخ ٔعهًبء انذيٍ ٔأْم انخصٕف ٔيُٓى يُخسب
 

ذ ٔ األجٓضة األيُيت حضة انبع ٕيب يسؤٔني ٔيُخسبي انذٔائش في حكٕيخُب انٕطُيت انسببمت ٔيُٓى يُخسب

 ٔانكٕادس انعهًيت ٔضيٕخ ٔٔجٓبء انعطبئش

 

 ) جيص سجبل انطشيمت انُمطبُذيت ( يٍ انحصٕل عهٗ يعهٕيبث دليمت كىمذ حًكُج اسخخببساث جيطن

ٌ  ب انعسكشيت انخي حُفزْب لٕاث انعذٔ انًحخم ٔحكٕيت االحخالل انصفٕيت ٔييهيطيبحٓب ث بعًهيْذف ان  ؤ

ْى حطٓيش يذيُت انًٕصم انحذببء يٍ أٔ لخهكى ٔاٌ ادعبءانًٕصم ْٕ اعخمبنكى  انًجشيت انمزسة في

نيسٓم  األخشٖة انٕاحذة حهٕ ذت ٔاْيت نخذييش يذٌ انعشاق انصبيرسيعت صائفت ٔحج   إاليب ْٕ  اإلسْببييٍ

ٌ  ححميك يآ ىعهيٓ عذد انفهٕجت ٔ سبيشاء ٔانُجف ٔانبصشة ٔ يب حذد سببمب في يذٌ )  سبٓى انذَيئت ٔا

 عهٗ رنك . ضبْذبغذاد ( نخيش  أحيبءيٍ 

 

فً حكٕيح االحرالل يٍ انرًادي فً يخططاذٓى  ٔأرَاتّس فٍّ انعذٔ انًحرم فً انٕقد انزي َحز   ُاَ  ٔإ

انًسرٓذفٍٍ فً يذاًْاخ انًعرذٌٍ  خٕاَُاإَُزس َٔحزس  ٔٔجٕب سحة قٕاذٓى يٍ انًٕصم فٕسا ، اإلجشايٍح

 .ٔانعًالء
 

انكبفش انًحخم ٔيٍ يؤحًش بؤيشِ يٍ انعًالء ادعبءاث عذو حصذيك  ٔجٕة إنَٗذعْٕى ٔ

  .هخخهص يٍ ضشٔسْى ٔعذٔآَىنانُجبة  أسببةبكم  ٔاألخزٔٔجٕة انحيطت ٔانحزس 
 

 ٔأعٕأَّجٕب انرصذي نهكافش انًحرم  إنىفً كم انفصائم انجٓادٌح  األتطالانًجاْذٌٍ  إخٕاَُا َذعٕكًا 

ٌ  نٍعهى ٌقٍُا  تكم انٕسائم انًًكُح رَاتّٔأ  أٔانفهٕجح  أٔانثصشج )  غٍشذكى عهى انًٕصم ًْ َفس غٍشذكى عهى  أ

 ٍ انششفاء يعقٕدج تعذ هللا عهٍكى.انعشاقٍٍ انًؤيٍٍُ انصادقٍٍ ٔكم   كم   يالآ ٌ  أٔ (  انُجف

 عبش انعشاق حشا عشبيب يسهًب يٕحذا... عبش انًجبْذٌٔ انًؤيٌُٕ انصبدلٌٕ 

 رَببٓب ٔجٕاسيسٓبأسحمب أليشيكب ٔأعٕآَب ٔ

 هللا اكبش  -هللا اكبش     -بش  هللا اك

 ّ نجٓبد حخٗ انُصشَ  إٔ
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